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आमाडउेस हा एक खेळकर, आनदंी मलुगा होता. तो इकड-ेततकड े
पळत अस,े उड्या मारत असे आणि आपल्या बहहिीच्या, 
मररयानाच्या मागे धावत अस.े मररयाना त्याच्यापेक्षा पाि वर्ाांनी 
मोठी होती. तो आपल्या पपवळ्या रंगाच्या छोट्या कुत्र्याशी, 
पपपंलेशी, शयटत लावत असे, रे्रेसा या आिाऱ्याच्या खोड्या काढत 
अस.े त्याला सतत वळवळ करायला आवडत असे. कुिी त्याला 
शांत राहायला सांचगतल ंतर तो आपल्या र्ािा आपर्त असे आणि 
डोळे अ्व्थपिे ममिकावत असे.   



त्याला शबदांसोबत खेळायला आवडत असे. काहीवेळा तो 
मजेशीर, पवचित्र गािी बनवत असे, जस:े 

“मोठ्या मशडांच्या बोर्ी      

वादळाआधी पळतात 

वारा पडल्यावर थांबतात.” 

फक्त सगंीत त्याला शांत आणि स््थर ठेवत असे. त्याि ेवडील 
मररयानाला सगंीत मशकवत तवे्हा आमाडउेस शांतपिे 
हालिाल न करता एका कोपऱ्यात बसनू ऐकत असे. त्यावेळी 
त्यािी आई सरु्केिा तन:श्वास र्ाकत असे.  



एके हदवशी आमाडउेस अिानक ्रु्लवर िढून पपयानोपाशी 
बसला. त्याच्या वडडलांनी मररयानाला नकुतीि मशकवलेली धुन तो 
वाजव ूलागला. कुिाकडून मशकला नसला तरी त्याने गािं अिूक 
वाजवल,ं एकही ्वर न िकुवता.  

सगंीतात प्रवीि असलेल्या त्याच्या वडडलांना जािवल ंकी 
आमाडउेसकड ेसगंीतािं पवशरे् कौशल्य आहे. त्याच्याकड ेपवलक्षि 
सगंीत ्मतृी आहे.  

त्या हदवसापासनू, आमाडउेसिे वडील त्याला व्हायोमलन आणि 
पपयानो मशकव ूलागले. आमाडउेस सहजतनेे मशकत गलेा आणि 
लवकरि त्याने मररयानालाही मागे र्ाकल.ं  



पि या यशाने आमाडउेस हुरळला नाही. झगमगत्या सगंीत कायटक्रमांनी 
तो आंधळा झाला नाही. त्याला सगंीत ही महान देिगी आहे, यािी 
जािीव होती. जगानेही त्याला ममळालेल्या या देिगीिी खूप प्रशसंा केली. 
पि आमाडउेस, त्यािं कुरंु्ब आणि इतर काही लोक यांच्याव्यततररक्त 
सवाांनीि आमाडउेसिी प्रततभा ओळखली नव्हती. त्यांनी आमाडउेसि ंफक्त 
सादरीकरि पाहहल ंहोत,ं त्यािी कलात्मक बाजू पाहहली नव्हती.  

त्यामळेु काहीवेळा त्याच्या सगंीत कायटक्रमात अशा प्रकारिी 
घोर्िा होत असे:  

श्रोत्यांच्या एकमुखाने केलेल्या मागिीमुळे, 

आमाडउेस मोझार्ट आज 30 ऑग्र् रोजी आिखी एक 
सगंीत कायटक्रम सादर करेल आणि तुम्हाला आश्चयाटिा सुखद 

धक्का देईल. फक्त सहा वर्ाांिा मुलगा पपयानो आणि 
व्हायोमलनवर मोठमोठ्या सगंीतकारांच्या कठीि सगंीतरिना 
वाजवेल. एवढंि नव्हे तर तो पपयानोिा कीबोडट कापडाने 

झाकून पपयानो आणि व्हायोमलन वाजवून दाखवेल. 

यामशवाय, तो पपयानो, बेल, ग्लास वा इतर व्तुवंर 
वाजवलेले ्वर अिूक ओळखून दाखवेल. शवेर्ी तो पपयानो 

आणि ऑगटनवर ्वत:च्या धुन वाजवून दाखवेल.  



मररयानािं आपल्या लहान भावावर फार पे्रम होत.ं त्याच्या यशािा 
ततला मत्सर वार्त नस,े उलर् अमभमानि वार्त अस.े   

आमाडउेसच्या आईला मलुाने ्वत: तयार केलेल्या पपयानोवरच्या 
छोट्या छोट्या रिना (सोनार्ा) ऐकायला खूप आवडत असे.  

काही काळानतंर, आमाडउेसच्या वडडलांनी आपल्या मलुाच्या पवलक्षि 
कौशल्यािी ओळख साऱ्या जगाला करून द्यावी, अस ंठरवल.ं  या 
तनिटयानतंर, आमाडउेसिं आयषु्य एखाद्या परीकथेसारखं बनल.ं  

वयाच्या सातव्या वर्ी, इतर मलु ंशाळेत जात, तवे्हा आमाडउेस 
बहीि आणि वडडलांसोबत यरुोपातील राजेशाही महालांमध्ये जाऊ 
लागला. सवटत्र राजे, सम्रार्, राण्या, राजपतु्र, राजकन्या यांच्याकडून 
त्यािं कौतकु होऊ लागल,ं जयजयकार होऊ लागला.  



त्याकाळी यरुोपातील राजपररवार सोहळे आणि कायटक्रम आयोस्जत करण्यात 
एकमेकांशी ्पधाट करत. त ेनतृ्य, नार्क, सगंीत असे एकामागोमाग एक 
कायटक्रम ठेवत. त्यांना लहान आमाडउेसबद्दल कळल.ं तो एकदा ऐकलेली 
कठीि धुन तशीच्यातशी व्हायोमलनवर आणि पपयानोवर वाजवनू दाखवतो, 
त्याच्या अद्भतू सगंीत रिना ऐकायला, त्यािं कौतकु करायला लोकांना खूप 
आवडत ंहेदेखील त्यांना कळल.ं राजदरबारातल्या सगंीत कायटक्रमासाठी 
आमाडउेसने सुदंर कपड ेआणि सॅर्ीनिे तनळे बरू् घातले, कमरेला छोर्ी 
तलवार अडकवली. आता तो छोट्या घोडे् वारासारखा हदस ूलागला. त्याला 
पपयानोसाथ करण्यात मररयानाला अमभमान वारू् लागला.  

आमाडउेस व्हायोमलन वाजव ूलागे तवे्हा स्िया पढेु झुकून दरु्बटिीतनू 
त्याला एकर्क न्याहाळत आणि खात्री करून घेत की तो खरोखरि लहान 
मलुगा आहे, बरु्का मािूस नाही. इर्लीतल्या एका कायटक्रमात, राजा-
रािीसमोर वाजवताना, आमाडउेसला आपल्या बोर्ातली अगंठी काढावी 
लागली. कारि लोकांना वार्ल ंकी त्यािं अद्भतू कौशल्य हा त्या 
अगंठीिा िमत्कार अस ूशकतो. 



पि आमाडउेसिं कौशल्य हे काही कुठल्या जादमुळेु नव्हत.ं त्याने 
केसांिा र्ोप आणि घोडे् वारािे कपड ेघातले तरी तो एक लहान 
मलुगाि होता. त्याने अनेक सम्रार्, राज,े राण्या यांच्यासमोर 
कायटक्रम सादर केले आणि त्यांच्याकडून प्रशसंा, कौतकु, भेर्व्त ू
प्राप्त केल्या.  

या साऱ्यामळेु आमाडउेस गपवटष्ठ झाला का? राजवाड्यातल्या 
वभैवामळेु तो रोजच्या मौजमजेला मकुला का? नाही, आमाडउेस 
पवूीसारखाि राहहला. कायटक्रमानतंर, जयजयकारानतंर तो 
छोर्या राजपतु्रांसोबत खेळत असे, राजकन्यांमागे पळत असे, 
मररयानामागे पळत असे तसिं!   



रात्री आमाडउेस आपि रिलेली पवचित्र मजेदार गािी वडडलांना 
ऐकवल्यामशवाय झोपी जात नसे. तो गात असे: 

              “ऑरगॅतनया फफर्ाफॅस्ग्नया.” 

त ेझाल्यावर, तो वडडलांच्या नाकािा पापा घेत असे.  

आमाडउेसने ्वत:िं एक काल्पतनक साम्राज्य बनवल ंहोत.ं तो त्याला 
रुकेनिं राज्य म्हित असे. तो ्वत:ि त्यािा राजा होता. रुकेनमध्ये, 
प्रत्येक नागररक िांगला आणि पवश्वास ूहोता. आमाडउेसने त्याच्या या 
काल्पतनक साम्राज्यािा नकाशाही काढला होता. त्यातल्या शहरांना, 
नद्यांना आणि पवटतांना त्याने नाव ंहदली होती.  



आमाडउेसच्या कायटक्रमािी घोर्िा वािून लोक त्याला मनोरंजक गमंतीिा 
कायटक्रम समजत. कारि त्याच्यासोबत जादगूार, डोंबारी आणि दोरखंडावर 
कसरती करिारे लोकही आपापल ंसादरीकरि करत.  

“छोर्ा मोझार्ट प्रभावी मलुगा आहे, शकंाि नाही!” कायटक्रम बघनू एक 
समीक्षक म्हिाले.  

  

म्हिून त्याच्या वडडलांनी त्याला घरी न्यायिं ठरवल.ं  

“छान,” आमाडउेस म्हिाला. “मी माझ्या रुकेनच्या राज्यात परतने.” 
कसलाही खेद न बाळगता तो पॅररस, लडंन, स्व्हएन्ना येथील राजवाड े
तसिं लोकांिी प्रशसंा आणि जयजयकार सोडून वडील आणि 
बहहिीसोबत घरी परतला.   

सदैुवाने, आमाडउेसच्या वडडलांना उमगल ंकी हे दौरे आणि कायटक्रम 
आपल्या मलुाला त्यािे अद्भतू गिु पवकमसत करण्यास रोखत 
आहेत.  

मशवाय आमाडउेसही थकून जात असे. त्यािे गाल पवूीसारखे 
लालबुदं हदसत नसत. त्यािा खट्याळपिाही बदं झाला होता.  



त्याला बघून त्यािे कुरंु्बीय आनदंीत झाले. त्यािा 
लाडका कुत्रा पपपंले आनदंाने भुकूं लागला. त्याच्या आईने 
मायेने त्याला ममठीत घेतल.ं   

देवाने आपल्या मलुाला हदलेल्या या प्रततभेिी जबाबदारी आपली 
आहे, अस ंआमाडउेसच्या वडडलांना वारे्. त्यांनी आमाडउेससाठी एक 
अभ्यासक्रम तयार केला. तो खूप कठीि आणि आव्हानात्मक होता.  

घरी आमाडउेस फक्त खेळत बसला नाही. आपल्या मनात असलेल्या  

सगंीतरिना पवसरू नयेत म्हिून त्याला त्या मलहून काढायच्या 
होत्या.  

फकत्येक तास तो हे काम करत बसला.   



पि लहान आमाडउेसने खूप मेहनत घेतली. त्याने सगंीतातल्या अनेक 
क्षेत्रांिी सफर केली. त्याने सांचगततक अमभव्यडक्त करण्यासाठी नव्या 
प्रकारिी शलैी पवकमसत केली. त्याने सौंदयट आणि पररपिूटता यांिी 
नवनवी उंिी गाठली.  

समाप्त 

काळासोबत, आमाडउेसने जगातल्या सवाटत सुदंर सगंीतरिना  
तयार केल्या आणि वलु्फगगं आमाडउेस मोझार्ट हा जगातल्या  

महान सगंीतकारांच्या पडंक्तत जाऊन बसला.  

 


